
 

 

 
 

 استعن باهلل ثم اجب على االسئلة                                                      
 
 
 

  

 (        ) تقع دول مجلس التعاون الخليجي في الجزء الجنوب الغربي من قارة اسيا 1

 (        ) التعاون الخليجي التمر من اشهر المحصوالت الزراعية لدول مجلس 2

 (        ) ن مقومات الصناعة فب دول مجلس التعاون المواد الخامم 3

 (        ) من إنجازات مجلس التعاون التوقيع على اتفاقية الدفاع المشترك 4

 (        ) هـ1421أُنشئ مجلس التعاون الخليجي عام  5

 (        ) اوروباتقع البانيا في جنوب شرق  6

 (        ) 2مليون كم 14تساوي مساحة العالم العربي واإلسالمي نحو 7

 (        ) يتضمن فطاع البنية التحتية االعمال االنشائية األساسية  8

 (        ) الكفاءة هي تنفيذ العمل تنفيذاً صحيحاً  9

 (        ) تنمية االستثمار تؤدي الى الركود االقتصادي 10

 
 
 

    

    

 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم

 اإلدارة العامة للتعليم مبنطقة 
 مكتب التعليم 
 مدرسة 

 

 الدرجة
 

 اسم املصحح :
 

 التوقيع

 

.......... 
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 التوقيع اسم املراجع :

 رقم اجللوس توس الثاين املالصف  هـــ 1443العام الدراسي  ( الدور األول ) الثالثختبار الفصل الدراسي أسئلة ا

 2:  الصفحاتعدد  الزمن : ساعه ونصف اجتماعياتاملادة :   .................................................................................اسم الطالب : 

 في مربع اإلجابة : بوضع الرقم المناسب  ب في العمود  يناسبهبما  أ  بين العمود  أُربط       

 ب  العمود   اإلجابة أ  العمود   م

 العالم العربي  الدول األعضاء في منضمة التعاون االسالمي 1

 الدول الفقيرة  الذين يعيشون بال عملهم االفراد  2

 البطالة  الدول ذات المستوى االقتصادي المنخفض 3

 العالم السالمي  الدول التي تضمها جامعة الدول العربية 4

5 
عملية انتاج وتبادل السلع والخدمات واالستهالك التي يعتمد عليها 

 االقتصاد والمجتمع
 النشاط االقتصادي 

 السؤال األول
 

 مام العبارة الخاطئة(أ  X (أمام العبارة الصحيحة  وعالمة )   √ضع عالمة )   أ

    
20 

 الثانيالسؤال 
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 يقع الجبل األخضر في -1

 أ السعودية ب الكويت ج عمان

 ...من أسباب البطالة في دول مجلس التعاون -2
 أ الوافدةنقص العمالة  ب دم توفرالوظائفع ج دم توفر العمالة الوطنية المدربةع

 ...   من أسباب التصحر وتدهور األراضي الزراعية في دول الخليج – 3

 أ إزالة الجبال ب منع المراعي ج قطع األشجار 

 ...تزداد الكثافة السكانية في المناطق  : -4

 أ الرعوية ب رملية ال ج صناعيةال

 ...الدول العربية هي الدول التي تضمها جامعة الدول العربية وعددها  -5

 أ 25 ب 20 ج 22

 ... العوامل التي ساعدت على انتشار البطالة في العالم العربي واإلسالمي  -6

 أ تأخر سن الزواج ب الهجرة ج قلة الصناعة

 ...  تمثل مساحة العالم العربي واإلسالمي بالنسبة الى العالم -7

 أ الربع  ب الثلث ج الخمس

 ...اإلنتاجية في العمل هي -8

 أ اإلنتاج في زمن محدد ب ناا  في العملاال ج لتضخما

 ...  الفاعلية هي تنفيذ العمل وفق -9

 أ األهداف  ب الرغبة ج المنتج

 .. الجهود السعودية لتنويع االقتصاد من -10

إعادة هيكلة القطاع  ب الناطاالعتماد على   ج االعتماد على االستيراد
 الحكومي

 أ

 
 
 
 

 فقط لما يأتي  3اذكر أ / 
 

 الخليجي من دول مجلس التعاون -1

....................................................................................................................... 
....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 
 االسالمي عربي وال دول العالم من -2

....................................................................................................................... 
...................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 
 

 انتهت األسئلة وفقكم هللا...

 الثالثالسؤال 
 

  ضع دائرة على الحرف الذي يسبق اإلجابة الصحيحة  لكل مما يلي :
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 الرابعالسؤال 
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